
 

  

 

 

 

 
 اإلدارة جملس إجتماع أعضاء حمضر

 (2الثانية رقم ) للدورة
 

 وبعد ..               آله وصحبهعلى هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد و احلمد

        وذلك يوم ،للدورة الثانية  فزعة(إجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية التطوع الخيرية ) دفقد عق

ً (10.00) م الساعة 2021/  25/04 هـ املوافق 1442/  09/ 12  بتاريخ (األحد  )
 
، عن بعد عبر  مساءا

ً: وبحضور األعضاء  ( تيمز ) تطبيق

ً

 املنصب م العضوـــإس م
ًرئيس مجلس اإلدارة دليم مبارك القحطاني الدكتور /  سعيد بن1ً

ًنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /  نادر بن إبراهيم علي عذيبي2ً

ًاملشرف املالي األستاذ /  تركي بن عبدهللا محمد املطوع3ً

ًعضو مجلس اإلدارة نايف بن هزاع سليمان الشريفالدكتور /  4ً

ًعضو مجلس اإلدارة األستاذ /  ياسر بن صالح مصطفى راجح5ً

ًعضو مجلس اإلدارة األستاذ /  ماهر بن عطا هللا فائز الجنهي6ً
ً

ً

       على جهودهم وفي بداية االجتماع ألقى رئيس مجلس اإلدارة كلمته بشكر أعضاء مجلس اإلدارة

 هللا لهم العون والسد
 
ً. داسائال

ً

ً

ً

 



 

ً

 

ً

ً

 :التالي النحو على وكانت االجتماع أعمال جدول على املدرجة املواضيع نوقشت ذلك عقب
ً.إنشاء متجر فزعة االلكتروني  مناقشة1ً

2ً

ًوهي : لثالثة األشهر القادمةلجمعية لمناقشة برامج ا

) إفطار الصائمين ، الزكاة ، وجبات السحور ، توزيع السالل الغذائية ،  صيانة املساجد ، 

املاء ، كفارة اليمين ، رعاية املعاقين ، وقف التطوع الذبيحة الرمضانية ،هدايا األطفال ، سقيا 

رعاية كبار السن ، توزيع األضاحي ، صيانة املنازل ، خدمة الحاج واملعتمر ، رعاية املريض ، 
ًرعاية املكفوفين ، زكاة الفطر ( .

ً

3ً

ً

ًوهم : مناقشة تجديد عقود املوظفين
ً

ًمالك عبدهللا املطيري .( 3  ( عفراء ناصر شندي .   2.    هللا( إيالف مصطفى آل عبد1
ً( جيالني حسن عثمان .6( ياسر محمد حجوري .   5( محمد علي عبده مفتاح .       4
ً( محمود فاضل جنيدي .7
ً

ً. ما يستجد من أعمال4ً

 
            

ًيلي : اجمللس ما اتراقر

ً. القادمةالجمعية للثالثة األشهر برامج عتماد إ1ً

 .املوافقة على إنشاء متجر فزعة اإللكتروني 2ً

ًاملوظفين بالجمعية للدورة الثانية للجمعية .عقود إعتماد 3ً

 



 


